
महिला  शोधकाांना 
सलाम! 

स्टेफनी क्वोलेक 
मी रॉबिनिुड आिे! 

मला भीती 
दाखव ूनका. मी 
केवलारचां जाकीट 

घातलांय.  

केवलार िा अत्यांत मजिूत प्लास्स्टक पदार्थ आिे. तो रेडडयल टायर, चाकू आणि 
िजारो लोकाांचे जाव वाचविारी िुलेटप्रुफ जाककटे िनवण्यासाठी वापरतात.  

ब्यलुाि िेन्री 
िटि दािा, छत्री उघडा आणि इतर 
अनेक शोध, 1912-1970, अमरेरका 

ब्यलुाि छत्रीत 
आपि भभजिार 

नािी.  

ब्युलािच्या नावे  49 पेटांट आिेत. 
ततला "लेडी एडडसन“ म्िितात.  

मेभलट्टा िेंट्झ 

कॉफी कफल्टर पेपर, 1908, जमथनी 
आता मला कॉकफचा 
गाळ प्यावा लागिार 

नािी.  

याचां पेटांट का 
घेत नािीस?  

रािी लीझ ु 

रेशीम, 3200 ई. पू. चीन  

रेशमाच्या या 
कोषापासनू 
धागा िनव.  आणि त्याचां  

शे्रय रािीला द्या! 

प्राचीन काळी महिला शोधक 
िनण्यासाठी रािी असिे फायदेशीर 

ठरत असे.  

आयमे िॉल  

केशर हटकवण्याची पद्धत, 1637, इांग्लांड  

केशराच्या फुलाांचा पुांकेसर 
काढा आणि त्याांना औषधी 

द्रव्यात ठेवा.  

सोड त ेकेशर! 
आधी मला 
िाडूक दे 
खायला. 

आयमे िॉल िी ववधवा िोती. स्वत:चे 
पेटांट भमळविारी ती पहिली महिला 

िोती.  

रेिेका चचांग  

पोटातील जांत मारिारी गोळी 

त ेचुळिळू करतायत 

त े 
वळवळतायत 

तमुच्या पोटात!  

िऱ्याच 
लोकाांच्या 
पोटात जांत 
िोतात.  

चच ांगच्या 
गोळीने त े

ठीक िोतील.  

साराि ई. गडू े 

फोस्ल्डांग कॅबिनेट पलांग, 1885, अमरेरका  

आम्िाला 
पलांगावर 
झोपायचांय. 

िो िाळा, िे 
शवेटचां पत्र 
भलहित.े  

आपल्या शोधाचे अमेररकी पेटांट 
भमळविारी साराि िी पहिली आकिकी-

अमेररकी महिला िोती.  

केवलार, 1966, अमरेरका  



रोझ भमख्तोम 
टेडी बिअर, 1902, अमरेरका 

तुम्िी मधमाशी 
आिात का?  

 नािी, मी तुमचा 
अध्यक्ष आिे.  

मागाथरेट स्टाइफ  
टेडी बिअर, 1902, जमथनी  

तमुच्यासाठी, 
आण्टी! 

याचां छानसां 
उशीसारखां 
खेळिां 
िनवता 
येईल.  

रोझ आणि मागाथरेट या दोघीांना टेडी बिअरच्या शोधाच ेशे्रय जाते. रोझने आपल्या 
टेडी बिअरच ेनाव अमेररकी अध्यक्ष टेडी रुझवेल्ट याांच्यावरून ठेवले. कारि त्याांनी 
एका अस्वलाच्या वपल्लाला गोळी मारण्यास नकार हदला िोता. मागाथरेटला ततच्या 

भाच्याच्या चचत्रावरून टेडी बिअरची कल्पना सुचली िोती 

साराि मॅर्र  

पाििुडी दिुीि आणि हदवा 
1845 आणि 1870, अमरेरका  

 
िे घािेरड ेिानाथकल! 
माझ्याकड ेसाराि मॅर्रचा 
टेभलस्कोप असता तर!   

अॅन मरू  

स्नग्ली, 1969, अमरेरका  

व!ँ व!ँ 

त्याचां म्िििां आिे, 
“मला एक स्नग्ली 

पाहिजे.” 
ऊ! ऊ!  

पस्िम आकफकेत जाऊन आल्यावर 
अनॅने स्नग्लीची तनभमथती केली.   

टेभलस्कोप आणि हदवा याांच्या 
मदतीने जिाज समुद्राच्या तळाचे 

सवेक्षि करू लागले.  

सोकफया िनाथकल  

िेल्टर-स्केल्टर मनोरांजक राइड,  
1907, इांग्लांड  

व्वा! मज्ज़ा! 

झूम! 

व्व!ू 

मी पि 
िसिार. 

सरुक्षक्षत 
आिे ना?  

एक 
पैशात 
राइड 

मेरी अँडरसन  

ववांडशील्ड व्िायपर, 1903, अमरेरका  

मला वव ांडशील्ड व्िायपर 
िनवलां पाहिजे.  

पसूत रािा!  

इसािेला कुतनओ  

लाकडी ठोकळ्यावर कोरीवकाम,  
1200, इटली  

आपि अलेक्झाांडरच्या 
यदु्धाची चचत्रां कोरू 
लाकडावर आणि मग 
शाईत िडुवनू त्याांची 
छपाई करू.   

पि त्याांचां शे्रय 
मलाच भमळायला 
िवां. कारि मी 
मलुगा आिे.  

इसािेलाने आपला जुळा भाऊ 
अलेक्ससोित छपाईकामाचा पहिला 
लाकडी ठोकळा िनवला असावा.   


